
Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 15/2020

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21.09.2020

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša
Pavel Korec

Omluveni: 

František Kašpárek 

Přizváni:

Mgr. Martina Havránková, odbor majetku
Bc. Eva Toušová, ředitelka mateřské školy
Mgr. Barbora Hanáková, ředitelka základní školy
Jana Malinová, ředitelka školní jídelny

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 21.09.2020
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin v zasedací místnosti rady.  

A) Zahájení
Jednání rady bylo řádně svoláno. Je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Zápis z předchozího jednání
byl ověřen, námitky nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program 
jednání.

B) Nová usnesení
15/1 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Zbořený Kostelec o ukončení nájemní smlouvy na pronájem 

hasičárny – nemovitosti č.p. 5 ve Zbořeném Kostelci (katastrální území Týnec nad Sázavou) 
z důvodu ukončení činnosti společenského klubu hasičů. Rada souhlasí s ukončením nájemní 
smlouvy k 31.10.2020.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/2 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Zboření Kostelec o výpůjčku hasičárny – nemovitosti č.p. 5 
ve Zbořeném Kostelci. Rada souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/3 Žádost Jindřišky Kazdové, která užívá nebytové prostory v Družstevní č.p. 8, Týnec nad Sázavou, 
o změnu obchodního jména provozovatele obchodu na Kazdabus, s.r.o., IČ 09175636, Nespeky 
č.e. 49, Ledce, 257 22 Nespeky. Předmět nájmu se nemění – provozování prodejny textilního a 
koženého zboží. Bude uzavřena nová nájemní smlouva, záměr byl zveřejněn na úřední desce 
od 26.08.2020 do 15.09.2020.Rada souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy, smluvní 
podmínky jsou stejné, jako v předchozí smlouvě.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/4 Žádost VaK s.r.o. o poskytnutí k užívání část pozemku parc. č. 3126/1 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou v šíři cca 5 m, který sousedí s areálem ČOV Týnec. Společnost se potýká 
s nedostatkem místa v areálu, na pozemku budou umístěny dvě mobilní šatny, zbytek bude 
skladovací plocha. Rada souhlasí s užíváním pozemku - bude přidružen k areálu ČOV Týnec nad 
Sázavou. Bude součástí přílohy 1 provozní smlouvy.
Město pozemek parc. č. 3126/1 pronajímá jako přístupovou cestu k pozemku parc. č. 3127 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Rozsah pronájmu bude upraven na cca 30 m2. Rada 
souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku 3126/1 v katastrálním území Týnec nad 
Sázavou na zahrádku, od 1.1.2020, cena 10 Kč/m2/rok.
Schváleno 3 - 0 - 0 (1 nehlasoval)

15/5 Výpůjčka části obecních pozemků parc. č. 3030, 3032/2 a 3039/2 v šíři 1,5 m, které sousedí 
s budovou č.p. 2, vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou vlastníkovi této budovy. Výpůjčka 
bude uzavřena na 2 měsíce. Vlastník hodlá provést výměnu střešní krytiny a na vypůjčených 
pozemcích umístit lešení. Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 04.09.2020 
do 21.09.2020. Rada s uzavřením smlouvy souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/6 Nájemní smlouva uzavřená mezi městem Týnec nad Sázavou (nájemce) a Povodím Vltavy 
(pronajímatel) o nájmu části pozemků parc. č. 3828/1, 3828/3 a 3069/26 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou o celkové výměře 575,7 m2 za účelem provedení stavby „Rekonstrukce lávky 
přes Sázavu u Jawy“. Nájemné činí 22 Kč/m2/rok (tj. 12.665,40 Kč/rok), resp. ve výši dle cenového 
předpisu účinného v době platby. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/7 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-
6010007/19 s názvem „Týnec nad Sázavou – výměna TS BN_4125“ uzavřená mezi ČEZ Distribucí 
a.s. (oprávněná) a městem Týnec nad Sázavou (povinný). Věcné břemeno se týká umístění, 
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provozování, opravy a údržby zemního kabelového vedení NN na obecních pozemcích parc. č. 
2957/25, 2957/30, 2957/43 a 2957/71 v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice 
Krusičanská). Cena za věcné břemeno činí 69.000 Kč + DPH. Souhlas se stavbou projednala rada 
dne 06.04.2020. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/8 Žádost o souhlas s umístěním vchodové stříšky o velikosti 1,4 x 0,8 m nad balkonové dveře v bytě 
ve 4. patře domu s pečovatelskou službou, Okružní č.p. 520, Týnec nad Sázavou. Rada souhlasí 
s provedením zastřešení. Zastřešení bude provedeno nad všemi balkonovými dveřmi v posledním 
podlaží na náklady města.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/9 Žádost společnosti MARIS s.r.o. o vyjádření ke stavbě sjezdu, který bude napojovat čtyři parkovací 
stání na pozemcích parc. č. 3033 a parc. č. st. 89 na místní komunikaci na obecním pozemku parc. 
č. 3817/2 vše v katastrálním území Týnec nad Sázavou (ulice Klusáčkova). Sjezd bude proveden 
na obecním pozemku v místě stávajícího chodníku, obrubník bude snížen na 2 cm, povrch bude 
ze zámkové dlažby, odvodnění bude navazovat na stávající odvodnění komunikace. Rada souhlasí 
se sjezdem do ulice Klusáčkova, standardní podmínky pro vstup do komunikace. Rada upozorňuje, 
že parkovací kapacita pro bytový dům je nedostatečná.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/10 Žádost o vyjádření ke stavbě nového oplocení podél severní a východní hranice pozemku parc. č. 
3092/88 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, ulice Čakovická a K Jezu. Oplocení bude 
skládané betonové z panelového systému. Rada se stavbou plotu z panelového systému
nesouhlasí. Oplocení by mělo respektovat zástavbu v lokalitě, tj. oplocení výšky cca 1,6 m, výplň 
dřevěná nebo ocelová, podezdívka kamenná nebo betonová.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/11 Žádost o vyjádření ke stavbě kadeřnictví na pozemcích parc. č. st. 1782, parc. č. st. 1795/1 a parc. 
č. 3080/162 v katastrálním území Týnec nad Sázavou. Stavba vznikne obestavěním stávajícího 
výklenku mezi pekárnou a trafikou, bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,8 x 7,2 m se 
stávající plochou střechou, která bude na jihovýchodní straně prodloužena. Stavba bude využívána 
jako kadeřnictví a obchod. Předběžný souhlas udělila rada města na svém zasedání dne 
13.07.2020. Rada se stavbou souhlasí. Barevnost fasády a tvar oken bude konzultován s městským 
architektem.
Schváleno 3 - 0 - 1 (zdržel)

15/12 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 4058/1 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Dům bude nepodsklepený, přízemní s rovnou 
střechou, nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 245,4 m2. Přípojky vody a kanalizace 
jsou ukončeny na pozemku žadatele. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 
Schváleno 4 - 0 - 0

15/13 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 3339/3 v katastrálním území 
Podělusy. Dům bude zděný, nepodsklepený, přízemní s podkrovím a sedlovou střechou, 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 10,0 x 12,5 m a zastavěnou plochou 125 m2. Výška stavby 
8,3 m. Stavba bude napojena na obecní kanalizaci. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/14 Žádost o souhlas s umístěním automatu na kávu v hale dopravního terminálu. Automat 
o půdorysu cca 0,6 x 0,6 m a výšce 1,9 m by byl napojen pouze na elektřinu. Bude uzavřena 
nájemní smlouva na 3 měsíce za cenu 700 Kč/měsíc (nájem + elektřina). Rada souhlasí se 
zveřejněním záměru na úřední desce.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/1 až 14 zajistí Mgr. Martina Havránková



4

15/15 Poskytnutí finančního daru při narození dítěte 3.000 Kč. Rada souhlasí s přidělením daru.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/15 zajistí Marta Vrkoslavová

15/16 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace, 
Rada bere na vědomí:

Ekonomika - informace čerpání rozpočtu
Prázdninový plán oprav dokončen
Informace Covid - 1 třida uzavřena. Provozní režim nastaven
Požadavky - příprava rozpočtu 2021

Schváleno 4 - 0 - 0

15/17 Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace. 
a) Rada bere na vědomí:

Ekonomika - informace čerpání rozpočtu
Prázdninový plán oprav částečně dokončen, zbytek bude pokračovat v roce 2021
Byla vyhlášena zakázka na nákup notebooků pro učitele, první dodávka zrealizována
Škola je připravena na distanční výuku. Provozní režim nastaven
Informace o správě IT, webových stránkách, logu školy
Požadavky - příprava rozpočtu 2021

Schváleno 4 - 0 - 0
b) Přesun finančních prostředků z mezd pro rodilé mluvčí na nákup nových učebnic a nákup 

nového programu na mzdy 
Schváleno 4 - 0 - 0
c) Přijetí účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s., v rámci projektu 

„Obědy pro děti“ ve výši 25.431 Kč pro Základní školu Týnec nad Sázavou. Dar odpovídá 
celkové výši záloh na obědové služby ve školní jídelně pro celkem 5 žáků ve školním roce
2020/2021. Rada souhlasí s přijetím daru.

Schváleno 4 - 0 - 0

15/18 Školní jídelna Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace
Rada bere na vědomí:

Ekonomika - informace čerpání rozpočtu
Prázdninový plán oprav dokončen
Požadavky - příprava rozpočtu 2021

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/16 až 18 zajistí Mgr. Petr Znamenáček

15/19 Chrást nad Sázavou ČOV – intenzifikace na 800 EO – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností 
PSN & DS a.s. na stavbu Chrást nad Sázavou ČOV – intenzifikace na 800 EO. Dodatek opravuje 
cenu díla – méněpráce ve výši -49 325,28 Kč. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na dodání Studie 
na zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Hlinka Týnec nad Sázavou. Dodatek prodlužuje termín 
dokončení o 36 dní (nejpozději do 20.11.2020) z důvodu výrazného zpoždění zpracování 
subdodávek, a to „Hydrologických údajů povrchových vod“ od Českého hydrometeorologického 
ústavu (doba zpracování déle jak 2 měsíce) a inženýrsko-geologického průzkumu, který nebyl ještě 
vyhotoven. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

15/21 Veřejná zakázka na zpracování Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce 
nad Sázavou. Předpokládaná hodnota je 1.458.720 mil. Kč bez DPH. Poskytnutá dotace ze MF 
Norsko je max. 1,3 mil. Kč. Realizace 16 měsíců. Rada schvaluje obsah Smlouvy o dílo, Výzvu,
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Zadávací dokumentaci zakázky, seznam oslovených uchazečů. Rada jmenuje komisi pro otevírání 
obálek a hodnotící komisi: Petr Drahoňovský, Zbyněk Peša, Luděk Šefrna. 
Schváleno 4 - 0 - 0

15/22 Smlouva o reklamě a propagaci s ČEZ, a. s. na akci Rozsvěcení stromu 2020 v Týnci nad Sázavou. 
ČEZ městu zaplatí 15.000 Kč za propagaci firmy. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 15/19 až 22 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- Informace o stavbě vodovodu Máchova

Konec jednání v 17:40

Termíny jednání v roce 2020:
rada: 5.10., 19.10., 9.11., 30.11., 21.12.
zastupitelstvo: 14.12.




